HGI – Bordtennis Status - 2017
Status Hillerød G.I. Bordtennis
Hvad går godt
-

Danmarks bedste ungdoms/talent udviklings klub og en af de største klubber i Danmark
Stærkt trænings miljø for unge og talenter – Bred trænertrup
Vi tager initiativ til træning på tværs af klubber og udlands træningsture
Bred organisation, med mange ildsjæle der bidrager
Fornuftig økonomi – dog med stor arbejdsbyrde
Velfungerende senior og veteran afdeling – selvkørende (Elite division damer + herrer hold i alle rækker
% ED)
- Hold i alle landets bedste rækker (senior / ungdoms)
Hvad er udfordringer

- Kunne fastholde junior landsholdsspillere indtil, at de drager til udlandet – (Ingen aflønning – lokkes af
konkurrerende klubber)
- Benytter ikke ofte nok tilbud fra Hillerød Elite
- DBTU har begrænset midler, så større pres fra spillere til klubber og økonomisk støtte til internationale
stævner
- Økonomi er hængt op på større arrangementer som DM Ungdom, Danish International, Ready for
Rio/Düsseldorf – samt F.magasin / Kegleturnering. -> Kræver fortsat godt samarbejde med
FrederiksborgCentret og DBTU for at give overskud
2020 – Plan i hovedtræk
-

DK´s bedste ungdomsspillere og talentudvikling - Sammenhold fra ungdom til senior
Fastholde en sportschef og trænerstab
Fastholde højt aktivitetsniveau på de indtægtsgivende aktiviteter og fordele arbejdsbyrde
Medaljer i Elitedivision damer og herrer, primært med brug af egne spillere
”Hillerød bordtennis Academy”
- Ungdoms – sports boliger
- Junior/ung senior træningsmiljø
- Udnytte faciliter endnu bedre – evt. flere lokaler (Elite og bredde – plads til alle)

UDVIKLINGSPLAN FOR

HILLERØD G.I. BORDTENNIS

DK´s bedste ungdomsspillere og talentudvikling
Sammenhold fra ungdom til senior

MÅL

Sociale
• Forældreengagement

TRIN 1- 2017/18

•
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TRIN 2- 2018/19

• Forældremøder skal være afholdt – indeholdende
synliggørelse af bestyrelsen og kommunikation (sep)
• Årlig fælles klubmesterskaber (hver sin række) + ikke
Forældremøder skal være afholdt – indeholdende synliggørelse af
•
spillende forældre med efterfølgende fælles klubfest
bestyrelsen og kommunikation (sep)
(maj)
Årlig fælles klubmesterskaber (hver sin række) + ikke spillende forældre
•
• Minimum 3 årlige klubture
med efterfølgende fælles klubfest (maj)
• Juleturnering for ungdom og senior
Minimum 3 årlige klubture
•
• 1 træningslejr pr. træningsgruppe
Juleturnering for ungdom og senior
•
• 2 fælles aktiviteter ifb. med førsteholds kampe
1 træningslejr pr. træningsgruppe
•
• Afholdelse af Danish Int. (Pinse) og Ungdoms DM
2 fælles aktiviteter ifb. med førsteholds kampe
•
• Fyldte træningshold
Afholdelse af Danish International (Pinse)
•
• Sponsorindtægter: 170.000 kr. (dec)
Undersøge mulighed for afholdelse af Ungdoms DM (2017)
•
• Afholde landskamp eller lignende (2018/2019)
Fyldte træningshold
•
• Kegleturneringsindtjening: 50.000 kr. (dec)
Sponsorindtægter: 150.000 kr. (dec)
•
• F-Magasin (aug & feb) + min 2 reklamer:75.000 kr.
Rekruttering af 4 personer til sponsorudvalg (maj)
•
• Opdatering af aktivitetsplan for alle udvalg (juli)
Afholde landskamp eller lignende (2017/2018)
•
• Ungdomsspillere på kursus jf. plan (okt)
Kegleturneringsindtjening: 45.000 kr (dec)
•
• Fastholdelse af sportschef rolle (juli)
F-Magasin (aug & feb) + min. 1 reklame : 70.000 kr.
•
• Opgave katalog/Nem Vagt – hverve frivillige (aug)
Fuldt besat bestyrelse 10 og Udvalgene på plads (juni)
•
• 2 BAT certificerede trænere
Opdatering af drejebog og aktivitetsplan (juni)
• Udvidelse of fysisk træningsplads og bruge ny Multi hal •
Afholdelse af trænerkursus i Hillerød for unge trænere og evt. forældre
•
til events (juli)
(okt)
•
• Etablering af bordtennis Academy med
Fastholdelse af sportschef rolle (juli)
•
ungdomsuddannelse – minimum 3 spillere
Opgave katalog / Nem Vagt – hverve frivillige (aug)
• Medaljer for hold i alle de bedste ungdomsrækker (apr)
Uddannede trænere for alle hold
•
• Flest deltagere til top12 (feb)
1 BAT certificeret træner
•
• Top 3 medaljetagere til ungdoms DM (maj)
Bedre udnyttelse af træningstider (juli)
• Afholdelse af Beg. Turnering–håndplukke talenter (sep) •
Etablering af 60+ udvalg (juli)
•
• Vinder af klubpokalen i SISU (okt)
Organisering af bordtennis Academy med ungdomsuddannelse
• Vinder af ØM klubpokal for unge, senior og veteran (jan) •
Medaljer i Dr. og Junior division og deltagelse i Pigedivision (apr)
• Højt og motiverende træningsmiljø for elite ungdom og •
Flest deltagere til top12 (feb) og Top3 medaljetagere til UDM (maj)
•
elite senior
Afholdelse af Begynder Turnering – håndplukke talenter (sep)
•
• Herre hold i alle rækker fra ED og ned til serie 4 (sep)
Vinder af klubpokalen i SISU (okt)
•
• Tiltrække damespillere og vinde medalje i dame
Vinder af ØM klubpokal for ungdom, senior og veteran (jan)
•
elitedivisionen (apr)
Højt og motiverende træningsmiljø for elite ungdom og elite senior
• 8-10 pigespillere (apr)
Tiltrække damespillere og vinde medalje i dame elitedivisionen (apr)
Herre hold – Rykke op i ED og have to hold i 1-2 eller 3 div, (apr)
8-10 pigespillere (apr)

TRIN 3 – 2019/20

• Fælles sociale arrangementer
• Forgangsklub for god sportslig opførelse
• Stolt af at være Hillerød spiller

Forældremøder skal være afholdt – indeholdende synliggørelse af
bestyrelsen og kommunikation (sep)
Årlig fælles klubmesterskaber (hver sin række) + ikke spillende
forældre med efterfølgende fælles klubfest (maj)
Minimum 3 årlige klubture
Juleturnering for ungdom og senior
1 træningslejr pr. træningsgruppe
2 fælles aktiviteter ifb. med førsteholds kampe
Afholdelse af Danish International (Pinse)
Afholdelse af Ungdoms DM
Fyldte træningshold
Sponsorindtægter: 190.000 kr.
Afholde landskamp eller lignende (2019/2020)
Kegleturneringsindtjening: 50.000 kr (dec)
F-Magasin (aug & feb) + min. 3 reklamer : 80.000 kr.
Opdatering af aktivitetsplan for alle udvalg (juli)
Ungdomsspillere på kursus jf. plan (okt)
Fastholdelse af sportschef rolle (juli)
Opgave katalog – hverve frivillige (aug)
2 BAT certificerede trænere
Udvidelse of fysisk træningsplads og bruge ny Multi hal til events
(juli)
Medaljer for hold i alle de bedste ungdomsrækker (apr)
Flest deltagere til top12 (feb)
Mest vindende klub til ungdoms DM (maj)
Afholdelse af Begynder Turnering – håndplukke talenter (sep)
Vinder af klubpokal i SISU (okt)
Vinder af ØM klubpokal for ungdom, senior og veteran (jan)
Højt og motiverende træningsmiljø for elite ungdom og elite senior
Senior hold i alle rækker fra ED division og ned (sep)
Vinde medalje i ED herrer og ED damer
12 pigespillere, med egen træningsgruppe (apr)

Sportslige

Økonomiske
• Budget 800.000. - heraf 190.000 kr. i
sponsorindtægter (dec 2019)
• Egenkapital min. 200.000 kr. (dec
2019)

Vision
Hillerød GI
Bordtennis
- altid en bold
foran

Organisatoriske
• Kvalificeret træning til alle hold (aug 2017)
• Alle deltager i klubbens opgaver (okt 2017)
• Fastholdelse af sportschef rolle (juli 2020)
• Etablering af bordtennis Academy med
ungdomsuddannelse (aug 2018)

• Udvidelse of fysisk træningsplads og bruge ny
Multi hal til events (2019)

• Danmarks bedste ungdomsafdeling (april 2020)
• Medaljer for hold i alle de bedste ungdomsrækker (april 2020)

KRITISK
SUCCES
FAKTOR

Velfungerrende
Sponsorudvalg og
medlemsopbakning

Sportschef og
Motiverende
træningsmiljø

Øge træner og
fysisk
kapacitet

• Flest deltagere til TOP12 og mest vindende klub ved UDM (2020
• Senior hold i alle rækker fra ED og ned (april 2020)
• Vinde medalje i ED herrer og ED damer (april 2020)
• Vinder af klubpokalen ved SISU-stævne hvert år (oktober)

den rigtige
UDFORDRINGER/ • Fastholde
sportschef
FORHINDRINGER • Sponsorudvalget skal have
Feb, 2017

Etablering af
bordtennis Academy

skarpt fokus på at skaffe
sponsorer og sponsorpleje

• Tilpas god sparring til de bedste
junior spillere
• Klubånd – vil arbejde for
klubben, sit hold og talent
udvikling

• Vinder af ØM klubpokal for ungdom, senior og veteran (januar)

• Krav til trænerkapacitet og • Højt og motiverende træningsmiljø for elite ungdom og elite sen
fysiske rammer, med
• 12 pigespillere (april) 2020
stigende antal elite
ungdomsspillere

UDVIKLINGSPLAN FOR HILLERØD G.I. BORDTENNIS
MÅL

Sportslige
TRIN 2 – 2018/19

TRIN 1 – 2017/18
• Medaljer i Dr. og Junior division
(apr)
• Deltagelse i Pigedivision (apr)
• Flest deltagere til top12 (feb)
• Top 3 medaljetager til ungdoms DM
(maj)
• Afholdelse af Begynder Turnering
– håndplukke talenter (sep)
• Vinder af klubpokalen i SISU (okt)
• Vinder af ØM klubpokal for
ungdom, senior og veteran (jan)
• Højt og motiverende træningsmiljø
for elite ungdom og elite senior
• Tiltrække dame spillere og vinde
medalje i dame elitedivisionen (apr)
• Herre hold – Rykke op i ED og have
to hold i 1-2 eller 3 div, (apr)
• 8-10 pigespillere (apr)

• Medaljer for hold i alle de bedste
ungdomsrækker (apr)
• Flest deltagere til top12 (feb)
• Top 3 medaljetager til ungdoms DM
(maj)
• Afholdelse af Begynder Turnering –
håndplukke talenter (sep)
• Vinder af klubpokalen i SISU (okt)
• Vinder af ØM klubpokal for ungdom,
senior og veteran (jan)
• Højt og motiverende træningsmiljø
for elite ungdom og elite senior
• Herre hold i alle rækker fra ED
division og ned til serie 4 (sep)
• Tiltrække dame spillere og vinde
medalje i dame elitedivisionen (apr)
• 8-10 pigespillere (apr)

TRIN 3 – 2019/20
• Medaljer for hold i alle de bedste
ungdomsrækker (apr)
• Flest deltagere til top12 (feb)
• Mest vindende klub til ungdoms DM
(maj)
• Afholdelse af Begynder Turnering –
håndplukke talenter (sep)
• Vinder af klubpokal i SISU (okt)
• Vinder af ØM klubpokal for ungdom,
senior og veteran (jan)
• Højt og motiverende træningsmiljø for
elite ungdom og elite senior
• Senior hold i alle rækker fra ED
division og ned (sep)
• Vinde medalje i ED herrer og ED damer
• 12 pigespillere, med egen
træningsgruppe (apr)

Vision
Hillerød GI
Bordtennis
- altid en bold
foran

Sportslige
• Danmarks bedste ungdomsafdeling (april 2020)
• Medaljer for hold i alle de bedste ungdomsrækker (april 2020)

• Flest deltagere til TOP12 og mest vindende klub ved UDM (maj 2020)

• Senior hold i alle rækker fra ED og ned (april 2020)
• Vinde medalje i ED herrer og ED damer (april 2020)

KRITISK
SUCCES
FAKTOR

Tilgang af
Unge talenter

Motiverende
træningsmiljø

opbakning og holdånd for
vores to første hold
herrer og damer

Feb, 2017

• Vinder af ØM klubpokal for ungdom, senior og veteran (januar)
• Højt og motiverende træningsmiljø for elite ungdom og elite senior
• 12 pigespillere (april) 2020

• Ressourcer til
begynder turnering og
opbakning fra
Hillerød kommune

UDFORDRINGER/
FORHINDRINGER
• Træningskultur, tilskuere

• Vinder af klubpokalen ved SISU-stævne hvert år (oktober)

Oprykning til
ED herrer

• Elite division
konkurrenter
benytter mange
”billigere”
udenlandske spillere

• Krav til
trænerkapacitet og
plads, med stigende
antal elite
ungdomsspillere

• Tilpas god sparring til
de bedste junior
spillere

• Fastholde
divisionsspillere og
pigespillere

• Træningstilbud og
attraktivt spilleplads
til ØBTU turnering
spillere

UDVIKLINGSPLAN FOR HILLERØD G.I BORDTENNIS
MÅL

Sociale
Sociale

TRIN 1 – 2017/18

• Forældremøder skal være
afholdt – indeholdende
synliggørelse af bestyrelsen og
kommunikation (sep)
• Årlig fælles klubmesterskaber
(hver sin række) + ikke spillende
forældre med efterfølgende
fælles klubfest (maj)
• Minimum 3 årlige klubture
• Juleturnering for ungdom og
senior
• 1 træningslejre pr.
træningsgruppe
• 2 Fælles aktiviteter ifb. med
Første holds kampe

KRITISK
SUCCES
FAKTOR

Forældre
engagement

UDFORDRINGER/
FORHINDRINGER
• Krav til et
velfungerende
aktivitetsudvalg

Feb, 2017

TRIN 2 – 2018/19
• Forældremøder skal være afholdt –
indeholdende synliggørelse af
bestyrelsen og kommunikation (sep)
• Årlig fælles klubmesterskaber (hver
sin række) + ikke spillende forældre
med efterfølgende fælles klubfest
(maj)
• Minimum 3 årlige klubture
• Juleturnering for ungdom og senior
• 1 træningslejr pr. træningsgruppe
• 2 Fælles aktiviteter ifb. Med Første
holds kampe

Øge tilknytningsforhold til klubben

• Krav til et
velfungerende
ungdomsudvalg

TRIN 3 – 2019/20
• Forældremøder skal være afholdt –
indeholdende synliggørelse af
bestyrelsen og kommunikation (sep)
• Årlig fælles klubmesterskaber
(hver sin række) + ikke spillende
forældre med efterfølgende fælles
klubfest (maj)
• Minimum 3 årlige klubture
• Juleturnering for ungdom og senior
• 1 træningslejr pr. træningsgruppe
• 2 Fælles aktiviteter ifb. Med
Første holds kampe

Fælles
arrangementer

• Samlinger gør at mange spillere selv
spiller og ikke kan supportere første
holdene

• Forældreengagement
• Fælles sociale arrangementer
• Forgangsklub for god sportslig opførelse
• Stolt af at være Hillerød spiller

Vision
Hillerød GI
Bordtennis
- altid en bold
foran

UDVIKLINGSPLAN FOR HILLERØD G.I. BORDTENNIS

Organisatoriske
TRIN 1 2017/18
• Fuldt besat bestyrelse 10 + suppleant
• Udvalgene på plads (juni)
• Opdatering af drejebog og
aktivitetsplan (juni)
• Afholdelse af trænerkursus i Hillerød
for unge trænere og evt. forældre
(okt)
• Fastholdelse af sportschef rolle (juli)
• Opgave katalog / Nem Vagt – hverve
frivillige (aug)
• Uddannede trænere for alle hold
• 1 BAT certificeret træner
• Bedre udnyttelse af trænings tider
(Juli)
• Etablering af 60+ udvalg (Juli)
• Organisering af bordtennis Academy
med ungdomsuddannelse

MÅL

TRIN 2 – 2018/19
• Opdatering af aktivitetsplan for
alle udvalg (juli)
• Ungdomsspillere på kursus jf. plan
(okt)
• Fastholdelse af sportschef rolle
(juli)
• Opgave katalog / Nem Vagt –
hverve frivillige (aug)
• 2 BAT certificeret træner
• Udvidelse of fysisk træningsplads
og bruge ny Multi hal til events
(Juli)
• Etablering af bordtennis Academy
med ungdomsuddannelse – minimum
3 spillere

TRIN 3 – 2019/20
• Opdatering af aktivitetsplan for alle
udvalg (juli)
• Ungdomsspillere på kursus jf. plan
(okt)
• Fastholdelse af sportschef rolle
(juli)
• Opgave katalog – hverve frivillige
(aug)
• 2 BAT certificeret trænere
• Udvidelse of fysisk træningsplads
og bruge ny Multi hal til events
(Juli)

Vision
Hillerød GI
Bordtennis
- altid en bold
foran

Organisatoriske

• Kvalificeret træning til alle hold (august 2017)
• Alle deltager i klubbens opgaver (oktober 2017)
• Fastholdelse af Sportschef rolle (Juli 2020)

KRITISK
SUCCES
FAKTOR

Øget medlemsengagement

Fastholdelse af
Sportschef

Etablering af
bordtennis Academy

• Etablering af bordtennis Academy med
ungdomsuddannelse (august 2018)
• Udvidelse of fysisk træningsplads og bruge ny Multi
hal til events (2019)

UDFORDRINGER/
FORHINDRINGER
• Kommunikation og
hverve engagerede
frivillige
Feb, 2017

• Fysiske rammer ohg
hvornår er multi hal
klar

• Etablering af Bordtennis
Academy – er rammerne klar og
attraktivt af flytte til Hillerød

UDVIKLINGSPLAN FOR HILLERØD G.I. BORDTENNIS
MÅL

Økonomiske

Økonomiske
• Budget 800.000. - heraf 190.000 kr. i sponsorindtægter (dec
2019)
• Egenkapital min. 200.000 kr. (dec 2019)

TRIN 1 – 2017/18
• Afholdelse af Danish Int. (Pinse)
• Undersøge mulighed for afholdelse
af Ungdoms DM (2017)
• Fyldte træningshold
• Sponsorindtægter:150.000 kr. (dec)
• Rekruttering af 4 personer til
sponsorudvalg (maj)
• Afholde landskamp eller lignende
(2017/2018)
• Kegleturneringsindtjening: 45.000 kr
(dec)
• F-Magasin (Aug. & Feb.) + min 1
reklame : 70.000 kr.

KRITISK
SUCCES
FAKTOR

Velfungerrende
Sponsorudvalg og
medlemsopbakning

TRIN 2 – 2018/19
• Afholdelse af Danish Int. (Pinse)
• Afholdelse af Ungdoms DM
• Fyldte træningshold
• Sponsorindtægter:170.000 kr. (dec)
• Afholde landskamp eller lignende
(2018/2019)
• Kegleturneringsindtjening: 50.000
kr (dec)
• F-Magasin (Aug. & Feb.) + min 2
reklame : 75.000 kr.

Netto sponsorindtægt øges
med 20.000 / år

Fastholde
eksisterende
sponsorer

TRIN 3 – 2019/20
• Afholdelse af Danish Int. (Pinse)
• Afholdelse af Ungdoms DM
• Fyldte træningshold
• Sponsorindtægter:190.000 kr.
• Afholde landskamp eller lignende
(2019/2020)
• Kegleturneringsindtjening: 50.000 kr
(dec)
• F-Magasin (Aug. & Feb.) + min 3 reklame
: 80.000 kr.

Vision
Hillerød GI
Bordtennis
- altid en bold
foran

Fastholde
DI + UDM

UDFORDRINGER/
FORHINDRINGER
• Sponsorudvalget skal have
skarp fokus på at skaffe
sponsorer og sponsorpleje
Feb, 2017

• Kegleturneringsudvalg skal
tænke nyt og skaffe nye
hold

• Der skal findes frivillige til
at arrangere stævner (DI +
UDM + landskampe)

• Bedre udnyttelse af haltider +
nye lokaler for at maksimere
kontingent indtægter

